
Wat is Uniek Sporten?

alle mogelijke sport- en beweegactiviteiten en waar deze te beoefenen zijn
het aanvragen van een sporthulpmiddel (uitleen of aanschaf)
een sportaccommodatie beoordelen
een crowdfunding starten voor een sportaanbieder
inspirerende verhalen en het laatste nieuws op het gebied van sport en lifestyle 

Uniek Sporten is hét online sportplatform van Nederland voor aangepast sporten. Hier komen vraag en aanbod op het
gebied van sporten en bewegen met een beperking samen en kun je veel informatie vinden, zoals:

Bij Uniek Sporten zijn we altijd op zoek naar verbinding en communiceren we mét mensen met een beperking, zodat
ons aanbod altijd aansluit bij hun wensen en behoeften. We hebben slechts één doel: sporten en bewegen met een
beperking de normaalste zaak van de wereld maken en dat doen we samen met jou!

Sportzoeker Hulpmiddelen Accommodatie
beoordelen

Crowdfunding Inspiratie en
verhalen

Sportadvies Aanbod
aanmelden

Samen bouwen aan een sterk platform

de online community
een jaarlijks evaluatiegesprek per provincie 
de landelijke Uniek Sporten Dag waar je andere regioconsulenten ontmoet en we je informeren en inspireren

Het platform Uniek Sporten is een programma van Fonds Gehandicaptensport in samenwerking met jou en alle
aangesloten gemeenten en regio's. Binnen Fonds Gehandicaptensport zijn diverse mensen dagelijks bezig dit
sportplatform te optimaliseren en door te ontwikkelen. De samenwerking met jou is hierin essentieel. Daarom houden
we je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Maar horen we ook graag jouw bevindingen via:

Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor het bijhouden van het lokale sportaanbod en het beantwoorden van vragen
vanuit de doelgroep en sportaanbieders. Zo bouwen we samen aan een sterk platform en helpen we de
sportparticipatie van mensen met een beperking te vergroten.

Praktische informatie

Zo lees je bij Posts de laatste ontwikkelingen rondom Uniek Sporten, vind je berichten van anderen en kun je 
vragen stellen
In de Bibliotheek staat praktische content, zoals onderzoeken, voorbeelden van andere regio’s, hand outs en het 
huisstijlhandboek

Via de online community kun je netwerken met andere regioconsulenten, sportbonden en sportorganisaties om kennis 
en ervaring met elkaar delen. 

In deze video leggen we verder uit hoe de community werkt en hoe je o.a. je profiel in kunt stellen.

Om bovenstaande te kunnen realiseren delen we graag wat praktische informatie met je, zoals: uitleg over de
community en de portal, hoe je lokaal Uniek Sporten onder de aandacht kunt brengen, een eigen mailadres, hoe je de
huisstijl kunt gebruiken en inzicht in cijfers middels analytics en de Sport Deelname Index.

Online Community

https://www.unieksporten.nl/actueel/nieuws/inspiratie
https://www.unieksporten.nl/sport-zoeken
https://www.unieksporten.nl/hulpmiddelen
https://www.unieksporten.nl/accommodatie-beoordelen
https://www.unieksporten.nl/sportaanbieder/aanmelden
https://www.unieksporten.nl/crowdfunding
https://www.unieksporten.nl/sporter/sportadvies
http://www.unieksporten.nl/
https://portal.unieksporten.nl/
https://www.unieksporten.nl/
https://community.unieksporten.nl/posts
https://community.unieksporten.nl/documents
https://www.youtube.com/watch?v=QgT7FBSvGJc&list=PLIuQKlJe1D-nV5NCC39m4mRMGyR_joEqK&index=19&t=0s
https://community.unieksporten.nl/home


Afhankelijk van jouw samenwerkingsovereenkomst is de portal voor de gemeente, regio of provincie beschikbaar. Door 
in te loggen in de portal kun je: het sportaanbod bijhouden en voorgestelde wijzigingen van sportaanbieders en 
sportbonden verwerken. Daarnaast kun je gemakkelijk nieuwsberichten plaatsten, teksten bewerken en een 
nieuwsbrief versturen. Ook is het mogelijk het certificaat van sportaanbieders te beoordelen. Via diverse video's leggen 
we uit hoe alles werkt en welke mogelijkheden er zijn.  

Portal

Maandelijks ontvang je via de e-mail een overzicht vanuit BlueConic. Dit is een programma dat wij gebruiken om meer
te weten te komen over de bezoekers op de website, zoals hun sportvoorkeuren, interesses in thema’s en waar ze
vandaan komen. Vaak staat Amsterdam hier ook tussen. Dit komt doordat veel servers in Amsterdam staan en we
mensen op basis van IP-adres in het systeem krijgen. De gebruikers hebben in dit geval wel op zaken geklikt die in de
betreffende regio vallen zoals bijvoorbeeld een gemeentekeuze. De overzichten beginnen vanaf 1 januari elk jaar
opnieuw en tellen elke maand bij elkaar op. Het is helaas niet mogelijk om regio's die uit meerdere gemeenten bestaan
ook te voorzien van gegevens per gemeente. Wel kun je via de portal zien hoe het sportaanbod zich binnen jouw
werkgebied ontwikkeld over een periode. Je kunt niet doorklikken op het overzicht om uitgebreidere informatie te
krijgen.

Analytics: informatie over de doelgroep

Samen met NOC*NSF ontwikkelde Fonds Gehandicaptensport de Sport Deelname Index voor de gehandicaptensport
in Nederland. Tweemaal per jaar zijn de resultaten beschikbaar over de vorderingen én uitdagingen, zoals de
sportparticipatie, hoe mensen sporten etc. Deze Index wordt ook aan jou beschikbaar gesteld, zodat je deze naast
lokale cijfers kunt leggen of kan gebruiken voor lokaal sportbeleid. De Index is op dit moment nog niet per gemeente,
regio of provincie afzonderlijk beschikbaar.

Sport Deelname Index

Iedere gemeente en provincie heeft een pagina op Uniek Sporten. Op deze pagina staan de nieuws en agenda-items
die je zelf via de portal online zet. Ook het sportaanbod binnen de betreffende gemeente of provincie kun je er vinden,
evenals de contactpersoon van de gemeente. De link naar deze pagina is te vinden in de portal onder het kopje
'gemeentes'. Om lokaal aandacht te vragen voor Uniek Sporten raden we aan deze link op de pagina van de gemeente
te plaatsen. Het is ook mogelijk om de sport-zoek widget op een externe website te plaatsen, zie hier een voorbeeld
van de widget. Deze acties dragen bij aan de zichtbaarheid van Uniek Sporten in jouw gemeente of regio.

Lokale aandacht via link of widget

Als sportloket mag je de naam van Uniek Sporten gebruiken. Dit gebeurt al op veel plekken in Nederland zoals
bijvoorbeeld Uniek Sporten regio Arnhem en Uniek Sporten Brabant en draagt bij aan de herkenbaarheid en
duidelijkheid voor de doelgroep. Daarnaast mag je het logo uiteraard gebruiken bij uitingen die te maken hebben met
Uniek Sporten. In de Bibliotheek op de community kun je het huisstijlhandboek vinden met de voorschriften waaraan
uitingen moeten voldoen. Ook vind je er het logo, foto’s, beelden voor sociale media, flyers, een promotiefilmpje, een
standaard presentatie en een voorbeeld voor een emailhandtekening. In de webshop kun je zelf producten bestellen
zoals rolbanners, flyers, bidons en kleding om Uniek Sporten te promoten. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. 

Huisstijl & webshop

Elke gemeente, regio of provincie waar we een samenwerkingsovereenkomst mee hebben krijgt een eigen
@unieksporten.nl emailadres. Op dit e-mailadres komen vragen van personen met een beperking en sportaanbieders
binnen via bijvoorbeeld het contactformulier op de website van Uniek Sporten. Daarnaast komen hierop ook standaard
e-mails binnen over een nieuwe sportaanbieder die is toegevoegd of een wijziging die is gedaan door een
sportaanbieder. Je bent overigens vrij om dit e-mailadres actief te gebruiken om mails te verzenden etc. 

Uniek Sporten mailadres

http://www.unieksporten.nl/
https://portal.unieksporten.nl/
https://www.fondsgehandicaptensport.nl/nieuws/sport-deelname-index-over-sporten-met-een-handicap/
https://portal.unieksporten.nl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIuQKlJe1D-nV5NCC39m4mRMGyR_joEqK
https://portal.unieksporten.nl/
https://www.fondsgehandicaptensport.nl/nieuws/sport-deelname-index-over-sporten-met-een-handicap/
https://portal.unieksporten.nl/town/index
https://www.unieksporten.nl/widget
https://portal.unieksporten.nl/town/index
https://www.unieksporten.nl/widget
https://unieksporten.bigdash.community/documents
https://communicatie.unieksporten.nl/
https://unieksporten.bigdash.community/documents
https://communicatie.unieksporten.nl/


Wat doet Uniek Sporten voor de doelgroep

 (Ervarings-)verhalen te delen over leven met een beperking
 Artikelen over sporten en bewegen met een beperking te delen
 Informatie geven over de mogelijkheden van onze producten zoals de sport-zoeker, hulpmiddelen etc. 

Om mensen stap voor stap op weg te helpen om te gaan sporten en bewegen én kennis te laten maken met Uniek
Sporten, informeren en inspireren we hen via sociale media door:

We zijn continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om een bredere doelgroep te bereiken en te boeien. Dit doen we
o.a. met onze ONBEPERKT-podcast, een fitlist op Spotify en een eigen esports platform om jongeren te bereiken.
Dagelijks zien 31.000 mensen uitingen van Uniek Sporten op sociale media voorbij komen, wat resulteert in ruim
500.000 bezoekers per jaar.

De sport-zoeker is dé plek waar iedereen met een beperking al het actuele sportaanbod kan vinden. De grote
meerwaarde is dat er over gemeente, regio en/of provinciegrenzen heen gezocht kan worden, waardoor de kans om
een geschikt aanbod te vinden vergroot wordt. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een aantal vragen in te vullen
die kan helpen bij het vinden van het juiste sportaanbod. Bij vragen of onduidelijkheden kan eventueel ook de chatbot
worden geraadpleegd, dit is een online assistent voor een vraag en antwoord gesprek. Als sportconsulent ben je
degene waar contact mee kan worden gezocht voor een persoonlijk sportadvies op maat en zorg jij dat door middel
van het up-to-date houden van het sportaanbod op Uniek Sporten dat zoveel mogelijk mensen met een beperking
gaan sporten en bewegen.

Via Uniek Sporten Uitleen kan een sporthulpmiddel voor maximaal 6 maanden uitgeprobeerd worden. De sporter krijgt
advies over het gebruik ervan en het middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld. Tijdens de uitleenperiode is
technische service en onderhoud beschikbaar. Desgewenst wordt de gebruiker ook geholpen bij het aanvraag- of
aanschaftraject van een eigen sporthulpmiddel.  De financiering vindt plaats op basis van een gemeentelijk, regionaal
of provinciaal lidmaatschap, voor de gebruiker is het gratis. Klik hier voor meer informatie.
Als een sporter een eigen sporthulpmiddel wil aanschaffen en na een aanvraag bij de WMO, Zorgverzekeringswet, Wet
Langdurige Zorg of UWV, geld tekort komt voor de aanschaf of de aanvraag is afgewezen, dan kan die persoon een
aanvraag indienen bij Uniek Sporten Hulpmiddelen voor de financiering. In de regel is het zo dat als we een aanvraag
goedkeuren, we 85% van het benodigde bedrag toekennen. De eigen bijdrage van 15% (met een maximum van 250
euro) kan iemand zelf financieren of ophalen met crowdfunden. Klik hier voor meer informatie en uitlegvideo.

Om iedereen met een beperking op een zeer laagdrempelige manier kennis te laten maken met sport en bewegen
hebben we Uniek Sporten Thuis geïntroduceerd. Als iemand wel al regelmatig sport maar de mogelijkheid wil hebben
om thuis te sporten, dan biedt de app vele oefeningen. Komt iemand uit een revalidatietraject en wil die persoon
verder werken aan het verbeteren van zijn of haar spieropbouw? Ook dan biedt de app volop mogelijkheden. Met een
persoonlijk doel voor ogen kan iedereen met de app van Uniek Sporten heel makkelijk sporten en bewegen vanuit huis.

Samen met het Mulier Instituut en Ongehinderd werken we aan de toegankelijkheid van sportaccommodaties. Op
onze website hebben we een eigen onderdeel waar gebruikers een review kunnen achterlaten over de
toegankelijkheid van de accommodatie. Daarnaast kijken we samen met deze partijen naar hoe we nog meer
accommodaties toegankelijk kunnen maken, zodat dit geen drempel meer vormt om te gaan sporten of bewegen.

De sport-zoeker

Sporthulpmiddelen

Uniek Sporten app: thuis sporten en bewegen

Beoordelen sportaccommodaties

Informeren en inspireren

http://www.unieksporten.nl/
https://www.unieksporten.nl/sport-zoeken
https://www.unieksporten.nl/actueel/nieuws/inspiratie
https://www.unieksporten.nl/accommodatie-beoordelen
https://www.unieksporten.nl/hulpmiddelen
http://facebook.com/unieksporten
http://www.facebook.com/unieksporten
http://www.unieksporten.nl/podcast
https://www.unieksporten.nl/fitlist
http://www.uniekesports.nl/
https://www.unieksporten.nl/sport-zoeken
http://www.unieksporten.nl/uitleen
https://www.unieksporten.nl/uitleen
https://www.unieksporten.nl/hulpmiddelen
https://www.unieksporten.nl/hulpmiddelen/zo-werkt-het
https://www.youtube.com/watch?v=Bbcc2WL9-fI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Cwwo3d9XnQk
https://www.unieksporten.nl/sporter/accommodatie-beoordelen
https://www.unieksporten.nl/sport-zoeken
http://www.unieksporten.nl/hulpmiddelen
http://www.unieksporten.nl/thuis
https://www.unieksporten.nl/sporter/accommodatie-beoordelen
https://www.unieksporten.nl/actueel/nieuws
https://www.unieksporten.nl/actueel/nieuws


Via Uniek Sporten Crowdfunding kunnen organisaties zonder winstoogmerk een eigen crowdfundingcampagne
starten, om bijvoorbeeld geld op te halen voor de aankoop van zitwaterski’s of het organiseren van een G-
voetbaltoernooi. Ieder project dat voldoet aan de richtlijnen wordt gesteund door Fonds Gehandicaptensport en krijgt
40% van het benodigde bedrag met een maximum van 5.000 euro. Daarnaast zijn er matchfunders, bedrijven en
organisaties die verschillende projecten van Uniek Sporten Crowdfunding steunen. Wordt het project eruit gepikt, dan
legt de matchfunder een percentage van het streefbedrag in. Om aanbieders te helpen een zo groot mogelijk publiek
te bereiken, hebben we allerlei tools beschikbaar die ze kunnen inzetten. Zoals een persbericht, een poster en teksten
voor op Facebook, LinkedIn of Whatsapp. Goed om te weten dat onze crowdfundingprojecten bijna altijd een 100%
slagingsgarantie hebben. Meer informatie over crowdfunding vind je hier en via deze video.

Crowdfunding

Sportaanbod op de website

Wat doet Uniek Sporten voor sportaanbieders

Sportaanbieders kunnen op de website zelf hun sportaanbod aanmelden. Via Mijn Uniek Sporten kunnen ze zelf ook
wijzigingen doorgeven. Via de portal kun jij als regioconsulent beslissen of het aanbod online komt te staan of niet en
of de wijzigingen worden goedgekeurd. Via de portal kun je ook zelf wijzigingen aanbrengen in het aanbod, sporten
verwijderen of zelfs de hele sportaanbieder verwijderen. Hier leggen we je uit hoe dat werkt.

We hebben het Uniek Sporten Certificaat ontwikkeld als beloning én kwalitatieve stimulans voor aangepast
sportaanbod. Sportaanbieders kunnen dit certificaat vrijwillig aanvragen. De beoordeling wordt gedaan door jou als
regioconsulent. Het certificaat is een extra kwaliteitspunt naast de vermelding die sportaanbieders al hebben op de
website van Uniek Sporten. Wil je hiermee starten laat dit dan weten via info@unieksporten.nl, dan activeren we dit
product gratis voor jullie gemeente. Lees hier meer informatie.

Certificaat

Uniek Sporten is een programma van: 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al onze activiteiten en ontwikkelingen. Ook kun je
Uniek Sporten volgen op social media en uiteraard via de besloten community:

Nieuwsbrief Facebook Instagram LinkedIn Twitter YouTube Community

Heb je naar aanleiding van deze hand out nog vragen of wil je over bepaalde onderwerpen meer informatie?
Stuur dan een mail naar info@unieksporten.nl.

Partners: 

Meer dan 300 
samenwerkende 
gemeenten

http://www.unieksporten.nl/
http://www.unieksporten.nl/
http://www.fondsgehandicaptensport.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport
https://www.nederlandseloterij.nl/over-ons
https://www.nocnsf.nl/
https://twitter.com/UniekSporten
https://www.unieksporten.nl/actueel/nieuwsbrief
http://facebook.com/unieksporten
https://community.unieksporten.nl/home
https://www.linkedin.com/showcase/uniek-sporten/
https://www.youtube.com/user/unieksporten/videos
https://www.instagram.com/unieksporten/
https://portal.unieksporten.nl/
https://portal.unieksporten.nl/
https://portal.unieksporten.nl/
https://www.rabobank.nl/particulieren
https://www.unieksporten.nl/crowdfunding/toolkit
https://www.unieksporten.nl/crowdfunding/zo-werkt-het
https://www.youtube.com/watch?v=JlORvrLogVs&feature=emb_title
https://www.unieksporten.nl/crowdfunding
https://www.unieksporten.nl/sportaanbieder/aanmelden
https://www.unieksporten.nl/sportaanbieder/aanmelden
https://www.unieksporten.nl/mijn-account/sportaanbod
https://www.youtube.com/watch?v=DEsxzSyzB1Q&list=PLIuQKlJe1D-nV5NCC39m4mRMGyR_joEqK
https://www.unieksporten.nl/certificaat
https://community.unieksporten.nl/posts/lancering-uniek-sporten-certificaat
https://www.unieksporten.nl/certificaat
mailto:info@unieksporten.nl

